R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 42 din 25.03.2016
- privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.03.2016;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere solicitarea înregistrată la primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 391/11.02.2016
provenită de la S.C. RCS&RDS S.A. – Punct de lucru Brașov;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 125 din 29.12.2015 privind analizarea cererii înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 5524/25.11.2015;
Văzând adresa nr. 49/29.02.2016 a Asociației ,,Transhumanța Vama Buzăului”, adresă prin care această
asociație își exprimă acordul, în sensul ca suprafața de teren ce urmează să fie închiriată către S.C. RCS&RDS
S.A., să fie scoasă de sub incidența contractului de concesiune încheiat între asociație și Comuna Vama Buzăului,
precum și Raportul de evaluare nr. 12/2016 întocmit de P.F.A. Ing. Toma Oțelea;
Analizând prevederile art. 1777 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
moduificările și completările ulterioare și ale art. 36, alin. (5), lit. ,,b”, din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă închirierea unei suprafețe de 225 m.p. teren proprietate privată a Comunei Vama
Buzăului, către S.C. RCS&RDS S.A..
Art.2: Contractul de închiriere care are ca obiect suprafața de teren menționată la art. 1, ce se va încheia
între Comuna Vama Buzăului – în calitate de locator și S.C. RCS&RDS – în calitate de locatar va avea o perioadă
de valabilitate de 10 ani și constituie anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art.3: Prețul chiriei pentru contractul menționat la art. 2 este de 1000 euro/an.
Art.4: Se împuternicește viceprimarul comunei Vama Buzăului în a semna contractul de închiriere
menționat la art. 2.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei
Vama Buzăului.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, S.C. RCS&RDS
S.A. şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Sebastian BULARCA
- 13 consilieri în funcţie;
- 11 consilieri prezenţi;
- 11 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

